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Acces mobil / Portal  

 

Resursele electronice puse la dispoziție  de consorțiul ANELIS 
PLUS pot fi accesate în baza abonamentului încheiat de fiecare 
instituție participantă: 

- prin IP, din interiorul bibliotecii; 

- printr-un cont de autentificare (ID și parolă de autentificare), 
de la distanță. 

Accesul mobil este oferit de cei doi furnizori, pentru fiecare fiind 
necesară crearea unui cont de acces: 

 E-nformation 

 EBSCO 

Acces național electronic la literatura 
științifică și de cercetare 



Accesul la resursele ANELIS 
PLUS  



Accesul la resursele abonate se poate face prin 
intermediul paginii WWW a bibliotecii sau prin pagina 
AnelisPlus, atât din spațiile bibliotecii (pe bază de IP) cât 

şi de la distanță (în baza contului de autentificare) 



Accesul mobil este posibil în baza unui cont de 
autentificare. Pentru obținerea contului, se accesează 
pagina Anelis Plus, la adresa http://www.anelisplus.ro/. Se 
dă clic pe rubrica Acces mobil.  
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Pentru crearea contului, se completează formularul.  

  

 

 

 

 

 

 

 

EBSCO 

ENFORMATION 



E-NFORMATION  Acces mobil 
 



Pentru crearea contului de acces la resursele furnizate de E-nformation, se 
completează formularul ENFORMATION, accesibil din pagina AnelisPLUS. 
Formularul este pus la dispoziţia utilizatorilor, pe site-ul companiei  e-
nformation, la adresa http://www.e-nformation.ro/join-us 

Se completează cele trei câmpuri ale formularului cu numele, prenumele și 
adresa e-mail instituțională. Sistemul va trimite, la adresa e-mail 
indicată, un mesaj cuprinzând ID-ul și parola. 

 

 

 

 

  

Creare cont pentru acces mobil la resursele 
abonate – E-nformation 
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 Accesarea  de la distanță a resurselor ENFORMATION se face de 
la adresa  http://www.e-nformation.ro/,  prin activarea butonului 
LOGIN.  

 Se introduc datele solicitate USERNAME, PAROLA şi clic pe 
login.   

 În pagina de profil instituțional se da clic pe butonul Accesează. 
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Acces mobil la resursele electronice       
E-nformation 

Căutarea se poate face în 2 moduri: 
 - Căutare federativă, prin Summon, în toate resursele abonate; 
-  Căutare în fiecare resursă abonată. 

 



Creare cont pentru acces la 
Depozitul Național 



Depozitul național stochează arhiva  care cuprinde: 

 o selecție a celor mai accesate reviste Science Direct  – Freedom 
Collection pentru anii 2009-2015  

 o serie de cărți electronice de la Editurile Elsevier, Wiley și Springer 
achiziționate în anii 2014 și 2015.  

 Aceste resurse sunt  accesibile utilizatorilor autentificați din 
instituțiile membre AnelisPlus. 
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Acces mobil Depozit Național – Cont utilizator 

https://portal.anelisplus.ro/


 
 
 
https://portal.anelisplus.ro 
 

Pentru accesul mobil, utilizatorul trebuie să se autentifice printr-un 
cont care se creează prin clic pe rubrica: 
                            Creează un cont nou 
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Acces mobil Depozit Național – Cont utilizator 
https://portal.anelisplus.ro/user/register 

 

Se completează datele 
formularului. 
Atenție! 
Nu este obligatoriu ca 
adresa e-mail să fie 
adresa instituțională 
dar trebuie ca datele să 
fie completate de pe 
 un calculator al cărui 
IP aparține instituției. 

https://portal.anelisplus.ro/user/register


 

 
Sistemul trimite un mesaj cu instrucțiuni către adresa de e-mail a utilizatorului. 



Mesajul transmis către utilizator cuprinde instrucțiunile necesare  
setării parolei de acces. Se dă clic pe link+ul furnizat. 



Sistemul permite setarea de către utilizator a parolei, prin activarea butonului 
Autentificare. 



 

Setarea parolei de acces de către utilizator. 



Acces la Depozitul Național 



 Pentru accesare DEPOZIT NATIONAL, se dă clic pe 
butonul corespunzător din pagina Anelis Plus. 
http://www.anelisplus.ro/ 
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Depozitul Național este disponibil la adresa: 
https://dspace.anelisplus.ro/xmlui/ 

 

 

 

 

 

 

 

Acces mobil Depozit instituțional 
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Acces mobil Depozit Național 

Accesul la textul integral este restricționat. 
Pentru vizualizarea textului integral, utilizatorul trebuie să se logheze în 
sistem cu contul creat., selectând AnelisPlus şi apoi, introducând datele 
contului. 



Depozitul național – organizarea 
conținutului pe domenii 



EBSCO – Acces mobil 

 



Din pagina AnelisPLUS, se selectează rubrica Acces mobil şi se 
accesează formularul pentru a fi completat. 



 
 
 
 
 
 
Acces mobil EBSCO / Creare Cont utilizator.  

După 
completarea 
formularului şi 
trimiterea către 
EBSCO, 
sistemul 
transmite pe 
adresa  
 e-mail 
instituțională 
confirmarea de 
validare a 
contului. 



Acces mobil la resursele EBSCO abonate 

Accesul se face 
prin pagina 
AnelisPlus, la 
adresa  
http://www.anelis
plus.ro/?page_id=
64 



 Informații suplimentare 

                   

                              pe site-ul AnelisPlus!!!! 


